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Łowicz, dnia 01.08.2019 r. 

ZSPnr4.RPLD.64/18.7.2019 

„Doposażenie międzyszkolnych pracowni Technikum nr 4 w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu”” 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem:  

575908-N-2019 w dniu 19.07.2019 r. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 540154239-N-2019 zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Zamawiającego w dniu 25.07.2019 r. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 540154881-N-2019 zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Zamawiającego w dniu 25.07.2019 r. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 540160718-N-2019 zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Zamawiającego w dniu 01.08.2019 r. 

 
ZAMAWIAJĄCY I TRYB POSTĘPOWANIA 

Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, NIP 834-188-25-19 w imieniu którego działa: Zespół 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu, ul. Kaliska 5a, 99-400 Łowicz, 

reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół, www.zsp4.lowicz.pl, zsp4.lowicz.bip.gov.pl,  

projekt@zsp4.lowicz.pl, tel./fax 46 837-49-49, godz. urzędowania: poniedziałek – piątek od 8.00 do 15.00. 

 

 

Przekazujemy Państwu treść zadanego pytania i udzieloną odpowiedź: 

 

Pytanie: 
 

W SIWZ postępowania przetargowego o znaku sprawy ZSPnr4.RPLD.64/18.7.2019 Zamawiający wyraźnie 

zaznaczył, że zastosowanie będą miały zapisy „Ustawy o podatku od towarów i usług” z dnia 11 marca 2004 roku 

(art.83 ust.1 pkt.26), a co za tym idzie dla wskazanych w Załączniku nr 8 do ustawy towarów należy zastosować 

stawkę VAT 0%.  

Pragniemy zauważyć, że do żadnego z komputerów stacjonarnych nie będzie można zastosować stawki 

VAT0%, ponieważ są one wymagane w wersji z MS Office 2016 (część) a i z oprogramowaniem 

antywirusowym (wszystkie). Prosimy zatem o zmiany w: 

Zadanie nr 1, poz. 1, 1. Komputer nauczycielski - usunąć zapis "Oprogramowanie antywirusowe" i 

wyodrębnić je w osobnej pozycji tak jak w poz. 3 wyodrębnione jest oprogramowanie biurowe.  

Zadanie nr 1, poz. 1, 9. Stacjonarne komputery uczniowskie - usunąć zapis "Oprogramowanie antywirusowe" 

i wyodrębnić je w osobnej pozycji tak jak w poz. 11 wyodrębnione jest oprogramowanie biurowe.  

Zadanie nr 1, poz. 2, 8. Stacjonarne komputery uczniowskie - usunąć zapis "Oprogramowanie antywirusowe" 

i wyodrębnić je w osobnej pozycji tak jak w poz. 10 wyodrębnione jest oprogramowanie biurowe.  

Zadanie nr 1, poz. 6, 1. Komputer uczniowski - usunąć zapis "Oprogramowanie biurowe Office 2016 

Professional, Oprogramowanie antywirusowe" i wyodrębnić je w osobnych pozycjach.  

Zadanie nr 1, poz. 7, 1. Komputer uczniowski - usunąć zapis "Oprogramowanie biurowe Office 2016 

Professional, Oprogramowanie antywirusowe" i wyodrębnić je w osobnych pozycjach.  

http://www.zsp4.lowicz.pl/
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Według naszej najlepszej wiedzy, bazując m.in. na poniższych indywidualnych interpretacjach podatkowych:  

- ILPP1-3/4512-1-6/16-4/BA 

- 3063-ILPP1-2.4512.75.2017.2.NF  

- IPPP1/443-549/13-2/AP 

dostawa oprogramowania innego niż systemowe, winna być opodatkowana stawką podstawową, tj. 23%. Powyższe 

skutkuje tym, że w chwili obecnej przedmiotowe postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą 

powodującą konieczność jego unieważnienia, gdyż bez modyfikacji formularza ofertowego oraz mając na uwadze 

odpowiedzi Zamawiającego, nie można złożyć ważnej oferty, której złożenie jednocześnie nie narazi 

poszczególnych wykonawców na konsekwencje karno-skarbowe. 

Dodatkowo poniżej przedstawiamy Zamawiającemu fragmenty w/w interpretacji w przedmiotowym zakresie: 

ILPP1-3/4512-1-6/16-4/BA 

Zdaniem Wnioskodawcy: 

Opodatkowaniu stawką 0% będą podlegały zakupy następującego sprzętu komputerowego: 

zestawy komputerów stacjonarnych (w tym jednostka centralna, monitor, klawiatura, myszka) wyposażone w 

zainstalowany system operacyjny. Natomiast zakup oprogramowania typu pakiet biurowy, program antywirusowy – 

podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT; router z modułem bezprzewodowym; zestawy interaktywne, w 

skład których wchodzą monitory; drukarki; skanery. 

Zakupy zestawów komputerów przenośnych, mobilnego ekranu projekcyjnego oraz wizualizerów wykraczają poza 

zakres towarów wymienionych w załączniku nr 8 ustawy o VAT (jako towary opodatkowane 0% stawką podatku 

VAT na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26) i zakupy te będą objęte 23% stawką podatku VAT. 

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych 

zdarzeń przyszłych jest: prawidłowe – w zakresie zastosowania prawidłowej stawki podatku dla nabywanego sprzętu 

komputerowego, tj. zestawów komputerów stacjonarnych (w tym jednostki centralnej, monitora, klawiatury, myszki) 

wyposażonych w zainstalowany system operacyjny oraz oprogramowanie: pakietu biurowego, programu 

antywirusowego; zestawów komputerów przenośnych (w tym komputera mobilnego-laptop, myszki) wyposażonych 

w zainstalowany system operacyjny oraz oprogramowanie: pakiet biurowy, program antywirusowy; routera z 

modułem bezprzewodowym; mobilnego ekranu projekcyjnego; drukarek; skanerów; wizualizerów; 

3063-ILPP1-2.4512.75.2017.2.NF  

Odnosząc się natomiast do nabywanego wraz ze sprzętem komputerowym oprogramowania biurowego i 

antywirusowego tut. Organ wskazuje, że oprogramowanie, które służy konkretnemu użytkownikowi (tj. uwzględnia 

potrzeby konkretnego użytkownika), bez którego zestaw komputera stacjonarnego i tak jest gotowy do 

prawidłowego funkcjonowania i z którego użytkownik może korzystać tylko, kiedy dysponuje zestawem komputera 

stacjonarnego, gotowym do prawidłowego funkcjonowania (takie jak nabywane przez Wnioskodawcę pakiety 

biurowe oraz oprogramowanie antywirusowe), nie może korzystać ze stawki podatku w wysokości 0%. Zatem, 

nabywane oprogramowanie biurowe oraz program antywirusowy – jako niewymienione w załączniku nr 8 do ustawy 

– nie będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki 0%, w związku z czym będą podlegały opodatkowaniu 

podstawową stawką podatku w wysokości 23%. 

IPPP1/443-549/13-2/AP 

Dokonując zatem analizy przedstawionej sytuacji w kontekście powołanych przepisów mających zastosowanie w 

niniejszej sprawie stwierdzić należy, iż jedynie część z towarów wymienionych przez Wnioskodawcę w opisie 

zdarzenia przyszłego, tj.: 

* Zestaw komputerowy - 300 szt., 

* Serwery - 8 szt., 

* Skaner A4 USB - 9 szt., 

* Skaner A3 USB - 1 szt., 

* Drukarka laserowa - 25 szt., 

* Monitor LCD 22 z wbudowanymi głośnikami - 308 szt., 

http://m.in/
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- przy spełnieniu warunków wymienionych w przepisach art. 83 ust. 13-15 ustawy o VAT - będzie opodatkowana 

obniżoną 0% stawką podatku VAT na podstawie cyt. art. 83 ust. 1 pkt 26 w związku z załącznikiem nr 8 ustawy. 

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie należało uznać za prawidłowe. 

Jednakże zwrócić należy uwagę, iż pozostałe towary, tj. 

* Pakiet biurowy - 305 licencji, 

* Tablica interaktywna z projektorem o krótkiej ogniskowej - 31 kompletów, 

* Projektor multimedialny - 40 szt., 

* Komputer przenośny wraz z systemem operacyjnym - 5 szt., 

* Oprogramowanie antywirusowe - 300 licencji nie mieszczą się w katalogu pojęć użytych przez ustawodawcę w 

ww. załączniku nr 8 do ustawy o VAT. 

Stawka 0% podatku dotyczy ściśle dostawy towaru w postaci zestawów komputerów stacjonarnych (po spełnieniu 

pozostałych warunków przewidzianych ustawą) i będzie tym towarem zestaw komputera stacjonarnego gotowy do 

prawidłowego funkcjonowania. Jeżeli bowiem oprogramowanie jest niezbędne do stworzenia gotowości zestawu 

komputera stacjonarnego do prawidłowego funkcjonowania, to należy uznać, iż jest to część składowa danego 

zestawu. Powyższe oznacza, że zestaw komputera stacjonarnego tworzy oprogramowanie niezbędne do stworzenia 

gotowości zestawu komputera stacjonarnego do prawidłowego funkcjonowania. Z kolei gotowość zestawu 

komputera stacjonarnego do prawidłowego funkcjonowania oznacza gotowość (możliwość) do wprowadzenia do 

takiego zestawu oprogramowania, wymaganego indywidualnymi potrzebami konkretnego użytkownika, bez którego 

zestaw komputera stacjonarnego jest gotowy do prawidłowego funkcjonowania. Oprogramowanie, które służy 

konkretnemu użytkownikowi (tj. uwzględnia potrzeby konkretnego użytkownika), bez którego zestaw komputera 

stacjonarnego i tak jest gotowy do prawidłowego funkcjonowania i z którego użytkownik może korzystać tylko, 

kiedy dysponuje zestawem komputera stacjonarnego, gotowym do prawidłowego funkcjonowania (takie jak 

nabywane przez Wnioskodawcę pakiety biurowe oraz oprogramowanie antywirusowe), nie może korzystać z 0% 

stawki podatku VAT. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonał zmiany w opisie przedmiotu zamówienia dla Części Nr 1. 

 

 

Treść pytania, udzielona odpowiedź oraz zmiana ogłoszenia i zmiana SIWZ zostały zamieszczone na stronie 

Zamawiającego - www.zsp4.lowicz.pl. 

 

Ewa Bury 

Dyrektor ZSP nr 4 w Łowiczu 
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